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Saját tevékenységi körben
végzett K+F tevékenység

Hír-ADÓ

2011. október 11.

Jelen hírlevelünk célja felhívni szíves figyelmüket a
Nemzetgazdasági Minisztérium (a továbbiakban: NGM) és a
Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV) által az
elmúlt időszakban közzétett közös állásfoglalásra, mely a
saját tevékenységi körben végzett kutatás-fejlesztési (K+F)
tevékenység, illetve az ilyen tevékenység kapcsán
elszámolt költségek adózás előtti eredményt csökkentő
tételként történő érvényesíthetősége tekintetében tartalmaz
fontos információkat. Kiemelendő, hogy az állásfoglalás a
társasági adó törvényben szereplő kedvezménnyel
kapcsolatosan született, azonban az innovációs járulék,
illetve a helyi iparűzési adó tekintetében is relevanciával
bírhat.
Az állásfoglalás alapján a nem belföldi illetőségű adózótól igénybe vett
K+F szolgáltatás költsége csak akkor csökkenti az adózás előtti eredményt,
ha a megrendelő a saját eszközeivel és alkalmazottaival önmaga is végez
K+F tevékenységet és az igénybe vett K+F szolgáltatás eredményét a
vállalkozás hasznosítja. Továbbá, önmagában a központosítva végzett
K+F tevékenység költségeihez való hozzájárulás nem minősül
automatikusan olyan K+F költségnek, mely érvényesíthető az adózás előtti
eredmény terhére, csak bizonyos további feltételek teljesülése esetén. Az
állásfoglalás két témáját a lentiekben külön ismertetjük.

Saját tevékenységi kör és az igénybe vett K+F szolgáltatás
levonhatósága

„…saját K+F
tevékenység…a
vállalkozás saját
eszközeivel és
alkalmazottaival
végzett K+F
tevékenység…”

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a
továbbiakban: Tao. tv.) 7. § (1) bekezdésének t) pontja szerint az adózás
előtti eredményt csökkenti az adózó saját tevékenységi körében végzett
alapkutatás, alkalmazott kutatás vagy a kísérleti fejlesztés (a továbbiakban:
K+F) közvetlen költsége. A saját tevékenységi kör definíciójával
kapcsolatban azonban eddig nem állt az adózók rendelkezésére további
iránymutatás, ezen állásfoglalás azonban segíti a fenti fogalom pontosítását.
Ennek alapján saját tevékenységi körben végzett K+F tevékenységnek
minősül:


a vállalkozás saját eszközeivel és alkalmazottaival, a vállalkozás
eredményére és kockázatára végzett K+F tevékenység, ha annak
eredményét a vállalkozás hasznosítja, illetve



az a K+F tevékenység, amelyet a vállalkozás saját eszközeivel és
alkalmazottaival más vállalkozás megrendelésére teljesít.

A nem belföldi illetőségű adózótól igénybe vett K+F szolgáltatás költsége a
megrendelőnél akkor érvényesíthető az adózás előtti eredményt csökkentő
tételként, ha a K+F szolgáltatást a megrendelő a saját tevékenysége
körében végzett K+F tevékenységhez veszi igénybe. A fentiek alapján tehát
nem minősül saját tevékenységi körben végzett K+F tevékenységnek, ha az
adózó a K+F tevékenységet egy nem belföldi illetőségű adózótól
megrendeli, és azt bár felhasználja a tevékenysége során, de nem a saját
munkavállalóival, eszközeivel végzett K+F tevékenységéhez veszi igénybe.
E minősítést nem befolyásolja az sem, ha például az adózó megszabhatja a
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fejlesztés irányát, viseli a fejlesztéssel kapcsolatos fő kockázatokat, és a
tevékenység eredményeképpen keletkező produktum a tulajdonába kerül.
Ha azonban a vállalkozás az igénybevett K+F szolgáltatások mellett saját
eszközeivel és alkalmazottaival is folytat K+F tevékenységet, az igénybe vett
K+F tevékenység költségei figyelembe vehetők lehetnek az adózás előtti
eredményt csökkentő tételként. Ilyen esetekben mindig egyedi elbírálás
során célszerű mérlegelni a saját K+F, illetve igénybe vett K+F tevékenység
arányait.

Költségmegosztási megállapodás alapján végzett K+F
tevékenység
Az állásfoglalás másik témája egy költségmegosztási megállapodás alapján
végzett K+F tevékenységet vizsgált, azaz egy olyan konstrukciót, melyben
egy cégcsoport külföldi és magyar tagja költségmegosztási megállapodás
keretében állapodott meg arról, hogy bár a K+F tevékenység számottevő
részét a külföldi tagvállalat végzi, a szerződés értelmében a költségek egy
jelentős része Magyarországon kerül elszámolásra. Az NGM-NAV közös
állásfoglalás ezzel kapcsolatban a következőket állapította meg.

„…kizárólag a saját
tevékenységi körben
… végzett K+F
tevékenység költsége
számolható el az
adózás előtti
eredményt csökkentő
tételként…”

A kedvezmény alkalmazása szempontjából önmagában a központosítva
végzett K+F tevékenység költségeihez való hozzájárulás nem minősülhet
K+F tevékenységnek, kivéve, ha – függetlenül az adott megállapodás
elnevezésétől – tartalmilag valóban egy, az anyavállalattal és/vagy a
tagvállalatokkal közösen végzett K+F tevékenységről, s az annak során
keletkező közvetlen költségek megosztásáról van szó. A csökkentő tétel
tehát akkor érvényesíthető, ha a belföldi vállalkozás a saját
munkavállalóival, saját eszközeivel maga is végez K+F tevékenységet és az
elszámolt költségek K+F közvetlen költségnek minősülnek. A fenti feltételek
fennállása esetén a vállalkozás esetlegesen több költséget is elszámolhat,
mint ami az ő erőforrásai kapcsán nála a K+F tevékenység végzése során
egyébként felmerült.
Az állásfoglalás alapján tehát kizárólag a saját tevékenységi körben (a
vállalkozás saját eszközeivel és alkalmazottaival) végzett K+F tevékenység
költsége számolható el az adózás előtti eredményt csökkentő tételként.
Másodsorban megállapítható, hogy a külföldről származó K+F költségek
kizárólag abban az esetben érvényesíthetőek adózás előtti eredményt
csökkentő tételként, ha a belföldi vállalkozás a saját munkavállalóival, saját
eszközeivel maga is végez K+F tevékenységet (az igénybe vett K+F
tevékenység a saját tevékenységéhez kapcsolódik). Egy költségmegosztási
megállapodás keretében természetesen a külföldi és a magyar társaság
megállapodhat a költségek megosztásáról, illetve a közösen végzett K+F
tevékenységről, a megállapodás kialakításánál azonban a transzferár
szempontokat és szabályokat is figyelembe szükséges venni.
Amennyiben a fenti konstrukciók valamelyike az Önök társaságánál is
felmerül, érdemes alaposan megvizsgálni a K+F adókedvezmények
igénybevételének lehetőségeit.
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